
 حقوقدان -اميرفيض -قرآن در پايگاه نظامی بگرام       ١ برگ ٠۶/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

  ن درپايگاه نظامي بگرامآقر
  حقوقدان - اميرفيض

 ارواشک ھم مانع تکرخوانی برای اشک شنونده است  روضه ن بمثابهآبدون کنکاش وشناخت علت  ،شرح حوادث
  )حوادث نيست   (از سخن حکيمی

   :ن حکيم است گفته استآرودکی شاعرما بيتی دارد که روشنگرسخن 

  يدآبرو زتجربه روزگاربھره بگير       که بھردفع حوادث ترابکار

  واما بعــــد 

وری به ھمراه داشت که آن روی داد تبعات تالم آمريکا نسبت به قرآحادثه ای که اخيرا درافغانستان درپايگاه بگرام 
مريکا وعذرخواھی او ازملت آی افغانی خبردادند ھمچنين ازتاسف رئيس جمھور ٣٠خبرگزاری ھا ازکشته شدن حدود 

قای اوباما  که <عذرخواھی الزم وبجانبوده واين رئيس جمھور آقای گنگريچ به عذرخواھی آافغان وبعدھم ازاعتراض 
  مريکائی درحوادث مزبور عذرخواھی ميکرد>آود افغانستان است که بايد بعلت کشته شدن

 .را سوزانده اند نآتعدادی قرم تميز کردن پايگاه ام ھنگامريکائی پايگاه بگرآاجمال قضيه اين است که مامورين 
 امريکائی ھای مامورپايگاه اين غفلت رابه پای اشتباه مترجم گذارده اند وکسی درمقابل اين اعالم نگفت که مگرآ
يگاھی ؟ وانگھی چگونه  ميتوان باورکرد درپاتصفيه وپاکسازی وخاکروبی کتابخانه ھا بوده اند مريکائی ھا وظيفه دارآ

 ن ازکتب ديگربااشکال روبروشود؟ وآمريکائی ھا برای زندان افغان ھای مسلمان است تشخيص قرآکه بزرگترين زندان 
نقدرغيرالزم وخطرناک شناخته شود که آيا کتاب چيزی است که سوزاندن الزم داشته باشد که وجودش دريک کتابخانه آ

  ؟کا صادرشودمريآنھم ازطرف فرمانده عمليات آن آحکم سوزاندن 

مريکا درافغانستان برای رسيگی به موضوع تعيين آمده است که کميسيونی که ازطرف فرمانده ارتش آخرين خبرھا آ در
   .نھا گرفته اندآمريکائی تصميم به سوزاندن قرآافسر ۵شده گزارش داده که 

اعتبارھمين بھانه ھای سطحی است  ست وتظاھرات مردم افغان ھم به، سطحی وبھانه ھای عاميانه ااينگونه علت شناسی
  .نه علت اساسی وحقيقی

  علت اساسي 

جرجانی فيلسوف ايرانی واسالمی درکتاب نيست  < لت نيست وھيچ علتی ھم بدون اثرھيچ چيزی درعالم ھستی بدون ع
  >ن حاصل ھرچيزی استآو ،اثربه معنای نتيجه< تعريفات > نوشته است <

ازجای پا ھم ميتوان يقين کرد  ،يعنی ھمانطورکه حرکت انسان بدون جای پانميشود ،استيکی ازمعانی اثر جای پاوقدم 
نچه مترتب برحکم آجرجانی موقعيت محکم تری برای اثرقائل شده وعقيده دارد که <ن راه گذشته است آکه انسانی از
  >باشد اثراست

ن درافغانستان است که باتفاق آئی علت حادثه قرمطلوب ومستند اين تحرير درشناسا ،اين قسمت ازتفسير جرجانی از اثر
   .ن ميرويمآبه بررسی 

ِ  استيالی   ،ت ميدھد که کشورھای فاتحتاريخ بشريت شھاد برجان ومال وناموس وفرھنگ وعادات ورسوم کشورھای      
شته اند ن صحه گذاآاديان ھم به حليت اين باورچنان محکم وريشه ای بوده که  ،مغلوب راحق خودشان ميدانسته اند

چنانکه اسالم درتخصيص وبالمنازعه بودن جان ومال کشورھای مفتوحه برای مسلمانان فاتح فصل روشنی رامقررکرده 
   .است



 حقوقدان
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رامگاه ھا را مورد
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   ٣ برگ ٠۶/ ٠٣

 ازدستاوردھائی
زادی چيآسی و

:  

ران حاکميت ط
٨٠ضوردارند 

تن رسيده است 
صد ميليارد دالر
ه کشت خشخاش

ابات رياست جم
) (برنامه بیان

ملی افغانستان
    برداد)

نيان بايد اين
به اين خبرتو ن

ن انگليسی قص

ازکشوربيگانه
بايد انتظارسيد 

ردن اقتدارنظامی

 ازحوادث كشو
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ازدستاو
بايد پند

مآعالی 

که درع
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جالب -  ٢
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 حقوقدان -اميرفيض -قرآن در پايگاه نظامی بگرام       ۵ برگ ٠۶/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

   :درتائيد اظھارات نوام جامسکی وھواردزن به اين رويداد درعراق توجه فرمائيد

خاک  در نھاراآدارند بايد عراق راتخليه کنند وحضورکه دراشرف اقامت  شدولت عراق مصربود که رجوی دارودسته ا(
حاکميت  بر و ھا دخالت کردند مريکائیآبوسيله نخست وزيرشان اعالم شد  اما  و خودشان نقض حاکميت ملی عراق

بجای اقامت درکمپ اشرف يعنی مجاھدين خلق نھا آعراق حکم خودشان رامستقرنمودند وخواستند که گماشته ھای 
عراق  مريکای اشغالگرآشعاع حکم يعنی حق حاکميت عراق تحت ال ،ک فرودگاه مستقرشونددرنزدي درکمپ ديگری

دريافت  نھم باآازيک کمپ اسقاطی به کمپی مدرن  [وايران] قرارگرفت وبدين ترتيب مجاھدين يعنی دشمنان عراق
کشورديگری  . اين است معنای حاکميت ملی ودولت مستقل کشوری که تحت استيالیخسارات ادعائی نقل مکان مينمايند

  )قرارگيرد

مريکا بابت ادعای آمليون دالر ازعايدات نفش رابه  ۴٠٠دولت مستقل! يعنی دولت فعلی عراق که موافقت کرده مبلغ 
امريکائی بعنوان سپرانسانی استفاده کرده آھوائی نيروھای ائتالف از سرباراناينکه حکومت صدام دردوران حمله 

  )١٣٨٩شھريور ٢١اعالم وزارت خارجه عراق  - ريستين مانيتورپرداخت خسارت بنمايد (روزنامه ک

   :مريکا ازعراق پايان يابدآبدنيست که اين تحقيق باطلبکاری 

زاد کرديم وتصورميکنم که مردم آ از دست ستمگر را مااين کشور< :قای بوش درمصاحبه با شبکه سی بی اس گفتآ
    >ستامريکا بدھکارآعراق يک بدھی عظيم ازقدرشناسی به مردم 

   

  

  

 


